
با هدف تغییر فرهنگ در خصوص بازیافت زباله هاي خانگی در شهر برنامه آموزشی  ، اجرا و ارزشیابیطراحی- 1

قزوین 

در ارتباط با بررسی نیازهاي آموزشی ارائه راه کارهاي آموزشی با هدف تغییر رفتار شهروندان شهر قزوین در - 2

آلودگی هوا

ارتقاي  با هدفبرنامه آموزشی کی در راکبان موتورسیکلت و ارزشیابی بررسی شیوع و علل تصادفات ترافی- 3

رفتارهاي ایمن 

ارزیابی نیازهاي آموزشی مرتبط با ارگونومی و طراحی برنامه جامع پیشگیري از حوادث شغلی و ارتقاي - 4

  فرهنگ ایمنی در محیط هاي کار 

راي بسته آموزشی خودایفاي با هدف ارتقاي علل کمبود تحرك بدنی در زنان خانه دار و طراحی و اجبررسی - 5

سطح فعالیت جسمانی 

شهر قزوین و ارائه  راه کارهاي آموزشی پیشگیرانه با هدف ارتقاي بیماران دیابتی  ارزیابی نیازهاي آموزشی- 6

مهارتهاي مراقبت از خود و بهبود کیفیت زندگی 

شهر  موزان و طراحی الگوي آموزشی پیشگیرانههاي رایانه اي در دانش آاعتیاد به بازي و علل بررسی شیوع- 7

قزوین

در شهر قزوین و تدوین مدل آموزشی وابستگی به مواد وضعیت شیوع و علل مصرف سیگار و بررسی - 8

پیشگیرانه با هدف ارتقاي مهارتهاي مقابله با سوء مصرف مواد مخدر

و طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی غ تعیین نیازهاي آموزشی دانش آموزان شهر قزوین در زمینه بهداشت بلو - 9

والدین محور با هدف ارتقاء سطح دانش، بهبود نگرش و افزایش عملکرد آنها در خصوص مشکالت جنسی و 

بهداشت بلوغ

و ارائه الگوي تغییر رفتار  شهر قزوین سال 15جمعیت زنان کمتر از عوامل خطر استئوپروز در  بررسی شیوع-10

استخوان با هدف پیشگیري از پوکی 

ارتقاي بررسی نیازهاي آموزشی در جمعیت در معرض خطر مانند زندانیان، دانش آموزان دبیرستانی پسر و  -11

مهارتهاي پیشگیري از ایدز 

شامل عادتهاي تغذیه اي و مصرف فست فوت ها و میان وعده غیربهداشتی، فعالیت شیوه زندگی  بررسی -12

، استرس و مهارتهاي مدیریت تنشهاي فردي در شهر قزوین خصوصا جسمانی و ورزش، استعمال سیگار و دخانیات

... گروه هاي آسیب پذیر مانند زنان باردار، مادران نخست زا،  افراد چاق و نوجوانان 

خصوص انجام غربالگري سرطان سینه، دهانه با هدف افزایش مشارکت زنان در طراحی الگوي آموزشی -13

سال  45نده سالمت زنان بیشتر از رحم و سایر عوامل خطر تهدید کن

کاهش میزان سزارین، بهبود وضعیت تغذیه در  طراحی، ارزشیابی و اجراي برنامه هاي رسانه اي با هدف-14

افزایش میزان شیردهی با پستان در زنان نخست زاي شهر قزوین دوران بارداري و



ر اصالح الگوهاي تغذیه اي غیربهداشتی با تمرکز ب نوجوانان شهر قزویندر اضافه وزن و چاقی  پیشگیري از -15

و بهبود مصرف میان وعده و افزایش تحرك جسمانی

ارزشیابی رفتارهاي پرخطر رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهري مسیر تهران قزوین -16

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در کارمندان بخشهاي مختلف و طراحی و اجراي برنامه هاي  -17

گیرانه آموزشی پیش

طراحی رسانه هاي آموزشی با هدف پیشگیري از بیماریهاي غیرواگیر و بیماریهاي قلبی و عروقی -18

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی با هدف پیشگیري از بیماریهاي واگیر-19

  

  


